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Jediný moravský národní park 
Podyjí s životodárnou tepnou 
v podobě řeky Dyje dole 
a dechberoucími vyhlídkami na 
svazích všude kolem. Srázné 
stěny i pohodové meandry 
řeky, sluncem zalité nivní 
louky, hraniční hrady, zámky, 
hluboké lesy… No romantika. Na 
znojemském území je rozeseto 
23 vyhlídek. Nevynechejte 
Králův stolec vysoko nad 
zákrutem Dyje, kam dojdete po 
zelené okružní trase. 

Vyhlídka Devět mlýnů nedaleko 
Hnanic ukazuje výhled na říční 
meandry i starobylý vinohrad – 
a právě vyhlídka na vinici Šobes 
může být vaše další zastávka. 
O kus dál čeká spousta 
vyhlídek u Vranova nad Dyjí. 
Pohádkové výhledy na město 
i skvostný zámek.
A ještě jeden tip, tentokrát 
z Pálavy. Jako na dlani budete 
mít Pálavský hřeben od kapličky 
Hradištěk ve Velkých Bílovicích.
 

Parádní výhledy zažijete i při 
výletech po městech jižní 
Moravy z radničních věží. 
Všechny jsou prastaré a krásné. 
V Brně shlédněte na město ze 
Staré radnice z věže vysoké 63 
metrů (a ještě u toho okouknete 
slavné brněnské kolo i draka 
a přečtete si o nich pověst 
rovnou na místě). Ve Znojmě 
pohleďte do kraje z 67 metrové 
gotické krásky staré 500 let. 
Patří k nejvyšším radničním 
věžím v ČR. Nebo se o kousek 

dál rozhlédněte z Vlkovy 
věže, kde vám jako bonus 
naservírují některé z místních 
vín. V Boskovicích má radniční 
věž 106 schodů a výšlap odmění 
luxusní rozhled po městě i okolí. 
To zvláštností radniční 
vyhlídkové věže v Hodoníně 
není 150 schodů, ale zvonkohra. 
Hraje v poledne, ve tři a v šest 
večer od května do září.

PŘÍRODNÍ VYHLÍDKY MĚSTSKÉ VYHLÍDKY
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Orientální minaret v Lednicko-
valtickém areálu je největší 
islámská stavba tohoto typu 
v neislámských zemích. Měří 60 
metrů, má 3 stovky schodů, 3 
ochozy. K minaretu doputujete 
pěšky i lodí od zámku Lednice. 
Odtud pokračujte k Janohradu! 

Tváří se jako zřícenina, ale 
už když Janův hrad stavěli, 
byla to obyvatelná zřícenina 
v podobě loveckého zámečku. 
Zpátky jeďte lodí, ať máte čas 
i na prohlídku pohádkového 
novogotického zámku Lednice.

Štíhlá kráska v CHKO Bílé 
Karpaty na kopci Travičná 
v nadmořské výšce 380 metrů 
je vysílač... ale také oblíbená 
rozhledna. Do výšky 34 metrů 
vás dovede 177 točitých 
schodů. Výhled? Dechberoucí. 
Pod rozhlednou navštivte 

Salaš Travičnou – středisko 
ekologické výuky a muzeum 
lidové architektury v jednom. 
Prezentuje život předků 
v Karpatech před 100 lety, 
arboretum, sportovní atrakce, 
ochutnávku léčivek, medoviny, 
kozího sýru atd.

MINARET V LEDNICI TRAVIČNÁ
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42 metrů vysoká, schody 
obtočená čahounka stojí na 
kopci Babylon u Kozárova 
na Blanensku. Ukrytá mezi 
stromy, přesto ji výletníci 
rádi hledají a vždy najdou. Za 
příznivého počasí dohlédnete 
až na vrcholky Alp rakouských 

sousedů. Pozor, ocelové 
schody jsou skoro na bobříka 
statečnosti. U rozhledny 
stojí bistro s občerstvením 
a dětskými atrakcemi. A kam 
teď? Třeba do 7 km vzdáleného, 
půvabného zámku Lysice na 
kostýmovanou prohlídku.

Stojí na stejnojmenném kopci 
Klucanina. Pěšky k ní dojdete 
po modré turistické značce od 
tišnovské nemocnice. Je zděná, 
bytelná, vysoká téměř 30 metrů. 
Nabízí dechberoucí pohledy do 
všech světových stran. Ty ale 
nejsou zadarmo… Abyste si je 

zasloužili, musíte vyšlápnout 133 
schodů. Otevřeno celoročně. 
Jen kousek odtud vás okouzlí 
románsko-gotický areál Porta 
coeli v Předklášteří. Rozjímání 
završte v klášterní kavárně nebo 
pivovaru!

BABYLON KLUCANINA
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CHOCHOLÍK
Jen něco přes kilometr 
z Drnovic po turistické značce 
dojdete k železné rozhledně, 
která vypadá jako vystřižená 
z areálu kosmonautů. 144 
schodů není málo, ale s každým 
zákrutem výstupu vidíte dál... 
Vydejte se ještě naučnou 

stezkou Rakoveckým údolím. 
Start je empírový zámek 
Račice a červená značka. 
Na jaře tu rostou trsy bledulí. 
Od rozcestníku Rakovecké 
údolí vede modrá značka do 
Ruprechtova s holandským 
mlýnem, kde lze i přenocovat!

Ty výhledy. To okolí. Ta 
atmosféra… Na Ivančicku 
u Hlíny vyšlápněte 96 schodů 
a vzdejte hold hereckému 
velikánovi, který se narodil 
právě v Ivančicích. Rozhledna je 
otevřena celoročně. V blízkých 
Dolních Kounicích vstupte do 

magické zříceniny kláštera Rosa 
coeli. Poslechněte si pohnutou 
historii na komentované 
prohlídce nebo si ho projděte 
jen tak sami. (Návštěvní dny 
rozhledny i kláštera si ověřte 
před výletem, liší se dle měsíců.)

ROZHLEDNA VLADIMÍRA MENŠÍKA
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Elegantní kráska ze dřeva 
a oceli připomíná tvarem keř 
vinné révy. Inu, v tomhle kraji 
se kolem vína točí vše. Dojdete 
sem pohodovou cestou mezi 
vinohrady, vinařskou tratí 
Nadzahrady, odbočkou ze 
silnice spojující Velké Pavlovice 

a Bořetice. Potěší kiosky 
s občerstvením v podobě 
sklípků. Pár kilometrů odtud 
navštivte vinné sklepy na Vrbici. 
7 pater památkově chráněných 
sklípků skrytých v kopci jako 
v pohádce. Ochutnejte třeba 
Neuburg!

Rozhledna na kopci Výhon je 
unikátně konstrukčně řešené 
dílo. Kombinuje beton, kov 
a dřevo – jak jinak, akátové. 
Přístupná nonstop. Čeká 
vás výšlap po 76 schodech 
(3 betonových, 12 kovových 
a 61 dřevěných). Rozhledna je 

součástí turistického okruhu 
s propracovaným informačním 
systémem. Poté se vydejte 
přírodním parkem Výhon s řadou 
chráněných rostlin i ptáků jako 
strnad nebo pěnice. Chráněné 
území poznáte formou naučné 
stezky.

SLUNEČNÁ AKÁTOVÁ VĚŽ VÝHON
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Symbolický tvar číše na víno, 
okolí osázené vinohrady – 
parádní zastávka při putování 
Slováckem! Nevšední 
tvar rozhledny na vršku 
Radošov umožňuje dokonalý 
panoramatický výhled do 
okolí. Rozhledna představuje 

symbolický vrchol jedné 
z naučných tras v okolí Veselí 
nad Moravou. Přímo ve Veselí 
navštivte hvězdárnu. Nabízí 
denní i noční pozorování oblohy 
a zasvěcený výklad. Můžete k ní 
doplout po Baťově kanále! Je tu 
přístaviště Hvězdárna.

Šestiboká a krásná je rozhledna 
Žernovník, ideální zastávka při 
putování po svých i na kole po 
Blanensku nedaleko Černé Hory. 
V trati na Skalkách, v nadmořské 
výšce 455 metrů působí jako 
altánek ve vzduchu. U podlah 
z poctivých dubových prken 

nehrozí závrať jako u ocelových 
rozhleden. 10 kilometrů odtud 
objevte rokokově klasicistní 
zámek Rájec nad Svitavou. 
Přepychové interiéry, noční 
prohlídky, sbírka kamélií... člověk 
neví co dřív. 

RADOŠOV ŽERNOVNÍK
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Na rozhlednu se dostanete 
z Mutěnic třemi asfaltkami mezi 
malebnými vinicemi. Místní jí 
říkají Triangl, protože tu dřív 
stála triangulační měřická věž. 
Je trojúhelníkovitého půdorysu, 
ocelové konstrukce s dřevěným 
schodištěm, vysoká 9 metrů. Od 

rozhledny Vyšicko se vydejte po 
zelené do Mutěnic. První domky 
patří mezi Mutěnské Búdy. 
V unikátních uličkách se ukrývá 
téměř 600 sklepů! Ochutnejte 
lokální vína nebo se tu rovnou 
i ubytujte.

Na vrchol rozhledny bez 
jediného schodu dojedete 
i s kočárkem! Stezka levituje 
nad vinohrady na Kobylím vrchu, 
kterému místní říkají Homole. 
Vyhlídka ve tvaru kruhové 
rampy citlivě vystupuje nad 
okolní vinice. Nedokončený 

kruh symbolizuje životní cyklus 
přírody. Pár kilometrů odsud 
se zrelaxujte v bylinkovém 
ráji Sonnentor v Čejkovicích. 
Odpočinete si v bylinkové 
zahradě svaté Hildegardy, 
Čajovém salónu s kavárnou, 
na zážitkové exkurzi.

VYŠICKO STEZKA NAD VINOHRADY KOBYLÍ
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